የሰ/መ/ቁ 43410
ህዲር 30 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ነ/ፇጅ አሠገዯች ጎርፋ
ተጠሪ፡- ሰሊም የቴክኒክና የሙያ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ - አሌቀረበም

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የስነ-ስርዓት ህግን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው
ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የግራ ቀኙ ክርክር በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ አመሌካች ባሇመቅረቡና ተጠሪ
ቀርበው መዝገቡ እንዱዘጋ በመጠየቃቸው ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 69(2) መሰረት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ
አመሌካች ሇፌ/ቤቱ በታህሣሥ 14 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መዝገቡ እንዯገና እንዱከፇትሇት የቃሌ ክርክር
በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ ያሌቀረበበት ምክንያት በቂ ባሇመሆኑ መዝገቡ ሉከፇት አይገባም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ
አዴርጎታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ትዕዛዞች ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታው የቃሌ ክርክር በሚሰማበት
ቀነ-ቀጠሮ አመሌካች ሳይቀርብ ተጠሪ ከቀረበ መዝገቡ ሉዘጋ የሚገባው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 73 መሰረት እንጂ በቁጥር
62(2) አይዯሇም፣ በቀነ-ቀጠሮው የቀረንበት ምክንያትም የብሓር ብሓረሰቦች በዓሌ የሚከበርበት ቀን ስሇነበር መንገዴ
በመዘጋጋቱ አርፌዯን ስሇዯረስን ስሇሆነ መዝገቡ እንዱከፇት ይወሰንሌን በማሇት ጠይቋሌ፡፡ አቤቱታውም ሇሰበር ችልት
ያስቀርባሌ በመባለ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፁሁፌ አቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡም እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
አመሌካች ቃሌ ክርክር በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ ሳይቀርብ ተጠሪ መቅረቡ አሌተካዯም፡፡ የባሇጉዲዮች ወዯ ፌ/ቤት
መቅረብና አሇመቅረብ የሚያስከትሇውን ውጤት ምን እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ከቁጥር 65 እና ተከታዮች ባለት
ዴንጋጌዎች ተዘርዝረው ተቀምጠዋሌ፡፡ በዚህ መሰረት ክስ ያቀረበ ሰው ክርክሩ በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ ሳይቀርብ ተከሳሹ
ቀርቦ ክሱን በከፉሌ ወይም በሙለ ያመነ ከሆነ ሊመነው ጉዲይ ፌ/ቤቱ ውሳኔ ሇመስጠት እንዯሚችሌና ከካዯ ዯግሞ
መዝገቡ እንዯሚዘጋ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 73 ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ አንቀፅ ከሳሽና ተከሳሽ የሚሇው አነጋገር ይግባኝ ባይ
መሌስ ሰጪ እንዯሚጨምር ከሥነ-ሥርዓቱ ዴንጋጌ አንቀጽ 32(2) ሥር መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 69(2) አግባብነት የሚኖረው ክርክር በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ ሁሇቱም ተከራካሪዎች ያሌቀረቡ ከሆነ
ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ክርክር በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ ይግባኝ ባይ የነበረው አመሌካች ሳይቀርብ ተጠሪ ቀርቧሌ፡፡ በዚህም
ምክንያት አግባብነበት የሚኖረው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 73 እንጂ ቁጥር 69(2) አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው
ፌ/ቤት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 69(2)“ን” መሰረት አዴርጎ መዝገቡን መዝጋቱ ተገቢ አሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ነገር ግን
ተጠሪ ከስር ፌ/ቤት ጀምሮ ከአመሌካች ጋር ሲከራከር የነበረ በመሆኑና ክርክር በሚሰማበት እሇት አመሌካች ባሇመቅረቡ
ተጠሪ መዝገቡ እንዱዘጋሇት መጠየቁ ተጠቃል ሲታይ አቤቱታውን ያሊመነ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች
በቀነ-ቀጠሮው ያሌቀረበው በበቂ ምክንያት ነው ቢሌም ፌ/ቤቱ ምክንያቱን መዝኖ በቂ አይዯሇም የሚሇው መዯምዯሚያ
ሊይ ዯርሷሌ፡፡ የምክንያቱ በቂ መሆን አሇመሆን ዯግሞ የማስረጃ ምዘና እንጂ የህግ ክርክር ባሇመሆኑ ሇሰበር አቤቱታ
የሚቀርብበት ነጥብ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ በአጠቃሊይ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 73 መሰረት
መዝጋት ሲገባው በቁጥር 69(2) መሰረት መዝጋቱ ትክክሌ ባይሆንም መዝገቡ በመዘጋቱ ግን መሰረታዊ የህግ ስህተት
ፇፅሟሌ ማሇት አሌተቻሇም፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 39200 ህዲር 30 ቀን 2001 ዓ.ም እና ጥር 18 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጣቸው ትዕዛዞች
ፀንተዋሌ፡፡
2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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